Es té previst evitar la dispersió de la papallona invasora (Paysandisia archon),
barrinadora dels garballons (Chamaerops humilis) a les zones d’Artà i Andratx, abans
de mitjan juny de 2016, moment en que comencen a emergir les papallones.
La plaga del barrinador dels garballons (Paysandisia archon Burmeister, 1880) és un
insecte al·lòcton i invasor, que arriba a matar als garballons (Chamaerops humilis),
l’única palmàcia autòctona de les Illes Balears.
En els darrers anys s’ha produït una expansió molt important de la plaga a la illa de
Mallorca i a la illa de Menorca, on està present en els municipis de: Alcúdia, Andratx,
Artà, Calvià, Felanitx, Inca, Llucmajor, Marratxí, Palma, Pollença, Santa Eugènia,
Santanyí, i Ses Salines, Alaior, Ciutadella, Maó i Sant Lluís.
A dia d’avui, encara no s’ha constatat la presència de focus de garballons infestats a
les illes d’Eivissa i de Formentera, ja sigui a vivers, jardins o zona natural. S’ha de
mantenir la vigilància perquè no entri.
Recentment, s’han detectat noves plantes de garballó, afectades a les zones d’Artà i
Andratx.
Aquestes dues zones, són llocs on existeixen gran quantitat de garballons naturals i,
per tant, hi ha que evitar la seva expansió, el més aviat possible, de manera
preventiva. Fa un any, ja es varen haver de destruir uns exemplars provinents de
jardineria, que estaven afectats i abandonats a la vorera d’un camí.
La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, a través dels Agents de Medi
Ambient (AMAs) informarà als propietaris de les finques afectades per conscienciarlos de la necessitat d’un control urgent.
La unitat de sanitat forestal (USF) s’encarregarà de tallar i cremar i/o triturar els peus
afectats. Aquesta actuació es realitzarà puntualment, però es demana la col·laboració
als propietaris de les finques que, d’acord amb les llei vigent, són ells que han
d’actuar per mantenir el bon estat fitosanitari de les plantes.
Les plantes s’eliminaran abans de l’emergència de les noves papallones de 2016, és a
dir, abans de mitjans de juny.
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Mapa numero 1 amb les coordenades dels garballons afectats. Zona de Andratx.

Mapa numero 2 1 amb les coordenades dels garballons afectats. Zona de Artà.
Servei de sanitat forestal
Abril de 2016

2
C/ Gremi de Corredors, 10. Polígon de Son Rossinyol 07009 Palma.
Tel.: 971 17 66 66 Fax: 971 17 66 78 Web: http://sanitatforestal.caib.es

